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vynikající mazací schopnost
velmi dobrá mechanická stálost
a oxidační stabilita
odolává vlivům vody a vodních par
pracuje v teplotním rozsahu až do 150 °C
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Charakteristika

Obecné informace

Víceúčelové plastické mazivo pro potravinářský průmysl.
Flegfoodgrese je všestranné plastické mazivo na bázi
netoxických základových olejů a zušlechťujících přísad, s obsahem teflonu.

Skupenství (při 20 °C): pasta
Barva:
bílá
Zápach (vůně):
téměř bez zápachu

Použití

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví,
bezpečnosti a životního prostředí

Toto mazadlo je určeno na mazání valivých a kluzných ložisek,
řetězů a vodících prvků potravinářských technologií.
Díky specifickým vlastnostem je vhodné pro použití v provozních podmínkách potravinářské výroby, kde může dojít k přímému styku s potravinami. Má velmi dobré mazací schopnosti, chrání před opotřebením strojních součástí, prodlužuje
životnost výrobní technologie a jejich dílů.

Bod tání:

> 250 °C

Bod vzplanutí:

> 250 °C

Bod vznícení:

přípravek není samovolně vznětlivý

Hustota:

0,9 g/cm3, při 20 °C

Rozpustnost ve vodě:

nerozpustný

400 g

Obsah organických
těkavých látek (VOC):

< 0,60 kg/kg

Upozornění

Obsah celkového organického uhlíku (TOC): < 0,54 kg/kg

Balení

Jen pro profesionální užití.

NSF H1 No. 125718
USDA H1 FDA 21 CFR 178.3570

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny na bezpečnostním listě a na etiketě.

